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Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu automatycznego systemu 
monitorującego i nadzorującego parametry klimatyczne w lodówkach i zamrażarkach, które 
znajdują się w Terenowej Stacji WCKiK w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-034 Lublin. 
System monitorowania ma zapewniać nadzór parametrów klimatycznych w 15 urządzeniach:  

1) Zamrażarki ladowe - 5 sztuk 
2) Zamrażarki pionowe - 7 sztuk 
3) Chłodziarki pionowe – 3 sztuki 

Proponowany system winien umożliwi ć monitorowanie temperatur we wskazanych 
urządzeniach chłodniczych w sposób ciągły, przez zewnętrzne urządzenie rejestrujące, 
współpracujące z zestawem punktów (czujników). Urządzenie to winno posiadać możliwość 
bieżącego przesyłania danych do zewnętrznych jednostek umożliwiających rejestrację (stacje 
robocze PC) do celów bieżącej kontroli. Struktura układu zbierającego dane winna być 
otwarta (budowa modułowa), tj. umożliwiać przyszłą rozbudowę, uzupełnienie zestawu 
nadzorowanych elementów oraz przenoszenie urządzeń pomiędzy pomieszczeniami bez 
konieczności przerabiania instalacji. Urządzenia muszą być kompatybilne z już 
zainstalowanym systemem w Terenowych Stacjach w Ełku, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie.  

 
Oprogramowanie monitoringu powinno umożliwiać: 
1. Pracę w przeglądarce internetowej 
2. Zapewnia bezpieczne logowanie za pomocą unikalnego hasła i unikalnej nazwy 

użytkownika. 
3. Umożliwia logowania się dowolnej liczby pracowników jednocześnie. 
4. Zawiera listę urządzeń w podziale na oddziały, piętra, pomieszczenia. 
5. Umożliwia wyświetlenie planów pomieszczeń i prezentację monitorowanych urządzeń na 

planach. 
6. Umożliwia obserwację aktualnej temperatury na poszczególnych planach. 
7. Zawiera wykres historii zmian temperatur z możliwością zmiany okresu za który 

prezentowane są dane. 
8. Umożliwia szybkie wyświetlenia wykresu ze zmianami temperatury za  1 godzinę wstecz, 

12 godzin wstecz oraz 31 dni wstecz. 
9. Posiada funkcję „ulubione” umożliwiającą analizę dowolnych urządzeń przez 

użytkownika. 
10. Umożliwia przydzielanie użytkownikom ról: Administratora, Nadzorcy, zwykłego 

użytkownika. 
11. Prezentacja aktualnej temperatury w sposób graficzny oraz na wykresie graficznym 

historii zmian temperatur. 
12. Możliwość przeglądania temperatur aktualnych ze wszystkich urządzeń jednocześnie. 
13. System pracujący na co najmniej dwóch serwerach wirtualnych. 
14. Automatyczna archiwizacja danych co najmniej na macierzy dyskowej. 



15. Dostęp do danych historycznych w tym samym interfejsie przez cały okres trwania 
umowy. 

16. Możliwość drukowania raportów godzinowych średniej temperatury dla poszczególnych 
czujników. 

17. Możliwość drukowania raportów 4 i 8 godzinowych średniej temperatury dla 
poszczególnych czujników. 

18. Możliwość wygenerowania wszystkich raportów w formatach html, pdf, xls. 
19. Generowane raporty zawierają prezentację danych na wykresach oraz tabelarycznie. 
20. System umożliwia drukowanie raportów z dowolnie wybranych przez użytkownika 

urządzeń. 
21. Generowanie raportów jest  możliwe dla wszystkich użytkowników jednocześnie. 
22. Możliwość monitorowania w jednym oknie wszystkich urządzeń, również tych które 

znajdują się w innych oddziałach lub na grupach wyjazdowych. 
23. Możliwość monitorowania lodówek stacjonarnych i mobilnych w jednym oknie. 
24. Oprogramowanie musi zapewniać odczyt temperatur min co 1 min. 
25. Możliwość łatwej rozbudowy systemu o kolejne urządzenia chłodnicze. 
26. Możliwość ustawienia dla pojedynczego czujnika zakresów alarmowych. 
27. Funkcja alarmowania dźwiękowego po przekroczeniu zadanego zakresu . 
28. Funkcja alarmowania graficznego na ekranie komputera po przekroczeniu zadanego 

zakresu. 
29. Lista alarmów z uwzględnieniem: czasu wyjścia poza dopuszczalny zakres, czasu 

ponownego wejścia w dopuszczalny zakres oraz czasu reakcji użytkownika na alarm. 
30. Możliwość wyboru trybu pracy z alarmowaniem lub bez przez użytkownika. 
31. Funkcja alarmowania SMS po przekroczeniu zadanego zakresu. 
32. Możliwość opisania podjętych czynności po wystąpieniu alarmu.( tzw. uwagi do alarmu). 
33. Możliwość sporządzenia raportu alarmów dla dowolnie wybranej lodówki lub dowolnie 

wybranych lodówek. 
34. Gwarancja w całym okresie trwania umowy. 

 
Cechy urządzeń do monitorowania temperatury: 

1. Urządzenie monitorujące zasilane z sieci 230V oraz z baterii zapewniającej 
funkcjonowanie urządzenia bez zasilania 230V przez okres około36 godzin. 

2. Umożliwia instalację na urządzeniach chłodniczych bez utraty gwarancji na urządzenie 
chłodnicze. 

3. Bezprzewodowa komunikacją pomiędzy urządzeniami i oprogramowaniem. 
4. Możliwość podłączenia do 6 czujników temperatury w zależności od monitorowanego 

urządzenia chłodniczego. (witryny do krwi, zamrażarki -  2 czujniki, lodówki 
dwukomorowe 4 czujniki, mroźnie do 6 czujników) 

5. Zawiera rejestrator temperatury umożliwiający zapamiętanie odczytanych temperatur 
przez okres około 36 godzin. 

6. Umożliwia odczyt danych z częstotliwością min. co 1 min. 
7. Zakres pomiaru temperatury -50°C do 40°C 
8.  Rozdzielczość pomiaru 0,1°C 
9. Maksymalny błąd pomiaru 0,5°C 



10. Urządzenie pracuje w sieci GSM i umożliwia transmisję danych GPRS. 
11. Urządzenie umożliwia dowolne przenoszenie urządzeń chłodniczych pomiędzy 

pomieszczeniami oraz budynkami. 
12. Urządzenie może pracować wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
13. Możliwość dowolnej konfiguracji czujników do pracy w powietrzu lub glicerolu. 
14. Możliwość walidacji czujników. 
15. Możliwość zmiany ustawień urządzenia poprzez oprogramowanie pracujące  

w przeglądarce internetowej. 
Oferowany przedmiot zamówienia objęty okresem gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące.  

Bezpłatny serwis w trakcie trwania gwarancji powinien obejmować m.in: 
a) czas naprawy nie dłuższy niż 36 godziny, w przypadku niedotrzymania terminu naprawy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompatybilny sprzęt zastępczy o parametrach 
nie gorszych niż sprzęt będący w naprawie, 

b) koszty części zamiennych zużytych do naprawy i konserwacji oraz wartość robocizny 
związanej z naprawą i konserwacją, 

c) koszty dojazdu zespołu serwisowego do awarii i na konserwacje oraz koszt dostarczenia 
sprzętu po naprawie,  

d) koszty delegacji zespołu serwisowego,  
e) wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego. 
f) autoryzowany serwis gwarancyjny z siedzibą w Polsce. 


